
Národní památkový ústav 
generální ředitelství Praha a 

územní odborné pracoviště v Kroměříži 

Zlínský kraj  

Město Valašské Klobouky                                                                                                                                

ČSOP ZO a PS Kosenka 
 

 

si Vás dovolují pozvat na celostátní seminář 

k problematice lidového stavitelství 
 

 

 

Památkáři a vlastníci památek 

vesnické architektury 

- hledání dialogu 
 

 

 

který se uskuteční 

ve dnech 14. – 16. září 2016 

ve Valašských Kloboukách ve Zlínském kraji 
 

 

 
 

 



Tematické zaměření semináře 
 

Každoročně připravuje Národní památkový ústav ve spolupráci s dalšími institucemi a 

organizacemi celostátní odborný seminář s mezinárodní účastí, zaměřený na problematiku 

poznání, ochrany a obnovy lidového stavitelství. Snahou pořadatelů těchto dnes už tradičních 

setkání specialistů památkářů, muzejníků, architektů, národopisců, pracovníků ochrany přírody 

i jiných příbuzných organizací a oborů, včetně zástupců státní správy a samosprávy, je 

zprostředkovat nové poznatky i praktické zkušenosti v širokém mezioborovém spektru a 

vytvořit tak platformu pro vzájemně přínosnou komunikaci a sjednocení názorů na aktuální 

problémy. 

V tomto roce se seminář uskuteční ve dnech 14. - 16. září ve Zlínském kraji ve Valašských 

Kloboukách. Kromě NPÚ GnŘ a NPÚ ÚOP v Kroměříži se na jeho uspořádání budou podílet 

jako partneři Zlínský kraj, Město Valašské Klobouky a také místní Základní organizace ČSOP 

Kosenka. Předpokládá se účast asi 120 odborníků z celé republiky i ze Slovenska. Tematicky 

bude letošní ročník věnován především vztahům pracovníků památkové péče na jedné straně a 

vlastníků památek lidové architektury i majitelů vesnických staveb na území plošně památkově 

chráněných souborů lidové architektury - vesnických památkových rezervací a zón - na straně 

druhé. Cílem bude se zamyslet nad současnou situací památek lidového stavitelství a přístupy 

k péči o ně, zhodnotit pozitivní i negativní zkušenosti ze vzájemných vztahů památkářů, 

projektantů a zástupců státní správy, místních samospráv a soukromých vlastníků a posoudit 

poměr veřejnosti k památkám lidového stavitelství obecně. Účelem semináře by ale též mělo 

být připomenout výsledky cílevědomé činnosti pracovníků památkové péče a upozornit na 

efekty působení finančních příspěvků Ministerstva kultury z Programu péče o VPR, VPZ a 

KPZ i dalších dotačních zdrojů. Záměrem bude také poukázat na potřebu vedení vzájemného 

dialogu a hledání optimálních řešení mezi památkářem, projektantem a vlastníkem v procesu 

přípravy stavebního zásahu i jeho následné realizace a rovněž důležitou roli odborné pomoci 

při obnově vesnických památek. Diskutovány a na kvalitně provedených i méně zdařilých 

příkladech by měly být představeny i různé způsoby a možnosti řešení otázek perspektiv 

památkové ochrany historické architektury venkova (od provádění průzkumů, přes zpracování 

plánové dokumentace, uplatňování památkového dohledu, až po dodržování tradičních technik, 

řemeslných postupů a používání vhodných materiálů, barevnosti apod.).  

Třídenní program semináře bude zahrnovat dva jednací bloky (středa odpoledne a pátek 

dopoledne) věnované prezentaci přihlášených odborných příspěvků a dále dva společné 

diskusní večery, které dávají prostor k vzájemným konzultacím, výměně informací a 

zkušeností z praxe. Jeho podstatnou součástí bude též společná exkurze rozdělená do dvou částí 

s náplní odborně poznávací (dopoledne prohlídka dřevěnic ve Valašských Kloboukách 

s připraveným programem, odpoledne návštěva vybraných zajímavých lokalit v okolí), během 

níž bude účastníkům mimo jiné zpřístupněno několik objektů a umožněna případná debata 

s přítomnými vlastníky a zástupci místních samospráv. Během semináře se uskuteční rovněž 

prohlídka města Valašské Klobouky s odborným výkladem. 

Záměrem semináře je nejen reflektovat současnou situaci a zkušenosti v památkové péči, ale 

také přispět k rozšíření povědomí o hodnotách původní vesnické architektury, motivovat a 

inspirovat přítomné i další dotčené zástupce státní správy i samosprávy, odborných institucí, 

občanských iniciativ, vlastníky, investory, projektanty i další aktéry stavební činnosti na 

venkově k cílevědomějšímu, ohleduplnějšímu a promyšlenějšímu přístupu k péči o toto stále 

poněkud nedoceněné kulturní dědictví našeho venkova.     

 

 

 

 

                                                 



Předpokládaný program a časový rozvrh semináře 
 

 Středa 14. 9. : 

  9.00  –  13.00       příjezd, ubytování a prezence účastníků   

13.00  –  13.30       slavnostní zahájení semináře 

13.30  –  16.00       I. blok jednání – 1. část   

16.00  –  17.30       společná prohlídka Valašských Klobouk     

17.30  –  19.30       I. blok jednání – 2. část 

19.30  –  20.00       večeře  

20.00  –  24.00       diskusní večer    
 

 Čtvrtek 15. 9. : 

  8.30  –  11.30       exkurze – 1. část – program ve Valašských Kloboukách 

11.30  –  12.30       oběd 

12.00  –  19.30       exkurze – 2. část - vybrané lokality regionu (doprava autobusy)  

19.00  –  20.00       večeře   

20.00  –  24.00       společenský večer   
 

 Pátek 16. 9. : 

  8.30  –  13.30       II. blok jednání a zakončení semináře  

13.30  –  14.30       oběd, odjezd účastníků  
 

Základní organizační informace pro účastníky 
 

 Datum konání:  

středa 14. – pátek 16. září 2016 – účastníci semináře ze vzdálenějších míst se mohou ubytovat již od 

úterý 13. září (nutno uvést v přihlášce) 

 Místo konání:  

Valašské Klobouky – Kulturní dům Klobučan v horní části hlavního historického Masarykova náměstí; 

Valašské Klobouky jsou centrem jižního Valašska a leží v malebné a přírodně zachovalé krajině Bílých 

Karpat; proslulé jsou valašským folklórem a dodržováním lidových tradic; ve městě, jehož historické 

jádro bylo prohlášeno městskou památkovou zónou, se dochovala řada památek z různých slohových 

období (např. Stará radnice a Červený dům – v obou sídlí městské muzeum, Hornův dům – dnes 

městský úřad, kostel Povýšení svatého Kříže aj.), na předměstích ale najdeme také několik 

pozoruhodných lidových staveb – tzv. dřevěnic, z nichž některé jsou využity ke kulturně společenským 

účelům. 

 Ubytování:       

A Hotel Alfacentrum(na hlavním Masarykově náměstí vedle Kulturního domu Klobučan, cena 

    cca 500,- Kč osoba/noc,)   

    www.alfacentrum.cz 

B  Penzion Vinné sklepy U Františka (v centru u Masarykova náměstí, ceny 390,- nebo 480,- Kč 

    osoba/noc)  

    www.vinnesklepyufrantiskavk.eu 

C Ubytovna Středního odborného učiliště Valašské Klobouky (nedaleko centra u silnice směr  

    Brumov a Slovensko, ubytování turistického typu, sociální zařízení společné na chodbě, 3 –  

    4 lůžkové pokoje, cena 180,- Kč osoba/noc)   

    www.souvk.cz/domov-mladeze-internat/ubytovani-pro-verejnost   

D Ubytovna Gymnázia Valašské Klobouky (v centru poblíž Masarykova náměstí za budovou 

    gymnázia, ubytování turistického typu, sociální zařízení společné na chodbě, 2 – 5 lůžkové 

    pokoje, cena 190,- osoba/noc)   

    www.gymnazium-vk.cz/skola/ubytovani/ 

http://www.alfacentrum.cz/
http://www.vinnesklepyufrantiskavk.eu/
http://www.souvk.cz/domov-mladeze-internat/ubytovani-pro-verejnost
http://www.gymnazium-vk.cz/skola/ubytovani/


Ubytování zajišťují pořadatelé; u všech jmenovaných ubytovacích zařízení je možnost parkování. 

Do přihlášky uveďte vybrané ubytovací zařízení označené příslušným písmenem A, B, C, D.       

 Stravování:        

snídaně – v rámci ubytování nebo individuálně  

obědy a večeře – společné v ceně cca 70,- Kč – v jídelně Gymnázia Valašské Klobouky; stravenky 

budou distribuovány při prezenci dle individuální závazné objednávky 

 Doprava: 

vlastními dopravními prostředky – Valašské Klobouky leží na hlavní silnici č. 57 vedoucí ze Vsetína na 

Slovensko do Dubnice nad Váhom, dále sem lze dobře dojet od Zlína a Vizovic    

autobusem a vlakem – velmi dobré je autobusové spojení ze Zlína a také autobusové a železniční ze 

Vsetína   

 Účastnický poplatek:  

200,- Kč – bude vybírán při prezenci  

poplatek bude použit k uhrazení nákladů na organizační a technické zabezpečení akce apod., ubytování 

a stravu si dle závazné objednávky hradí účastníci individuálně 
 

Instrukce pro autory příspěvků 
 

 délka referátu maximálně 20 minut 

 délka diskusního příspěvku maximálně 5 minut 

 žádáme autory referátů, aby na přihlášce stručně charakterizovali zaměření svého příspěvku a 

současně uvedli své požadavky na zajištění projekční techniky 

 vybavení projekční technikou – počítačový dataprojektor 
 

 

Podrobný program semináře s uvedením dalších informací a pokynů bude všem 

účastníkům zaslán po obdržení a zpracování přihlášek.  

Pořadatelé si vyhrazují právo na případné změny v programu a organizaci semináře. 
 

 

Přihlášky a eventuální dotazy zasílejte a směrujte na následující kontaktní adresu: 
PhDr. Pavel Bureš, Národní památkový ústav, generální ředitelství Praha 

Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 

tel.: 257 010 255, mobil: 724 663 562 

   e-mail: bures.pavel@npu.cz  
 

 

 

Jako každoročně se pořadatelé těší na Vaši účast! 
 
 

 
                                                                                         

                     
 

                                                  Mediální partner:                                   

mailto:bures.pavel@npu.cz

